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«Па лес кiя зо ры» ня даў на вяр ну лi ся з кон-
кур су ў Гер ма нii. Ад туль пры вез лi Гран-пры ў 
трох на мi на цы ях. Дып ло мы на ват не па спе лi 
яшчэ пры ма ца ваць да сця ны, яны сто сi кам 
ля жаць на ста ле.

— Кон курс быў да во лi скла да ны, — ус па мi-
нае кi раў нiк ан самб ля Мi ха iл Цур ка наў. — Жу ры 
ацэнь ва ла не толь кi пра фе сiй нае май стэр ства, 
але звяр та ла асаб лi вую ўва гу, на коль кi ка лек-
ты вы ўме юць пе ра да ваць ха рак тар свай го краю 
праз кас цю мы, праз та нец. Асаб лi ва вi та ла ся аў-
тэн тыч насць, ад мет насць, на вiз на. I мы ра ды, што 
год на змаг лi прад ста вiць сваю куль ту ру, па ка заць 
на цы я наль ны ка ла рыт Па лес ся за мя жой.

За слу жа ны ама тар скi ка лек тыў «Па лес кiя зо-
ры» на лiч вае 50 ча ла век. З пра фе сi я на лаў у iм 
пра цу юць ар кест ра вая гру па, хор май стар i кi раў-
нiк. А спе ва кi i тан цо ры пры хо дзяць на рэ пе ты цыi 
пас ля пра цоў най зме ны на роз ных прад пры ем-
ствах i ўста но вах. Ка лек тыў ства рыў Мi ха iл Цур-
ка наў 38 га доў та му. Та нец не як сам са бой стаў 
лё сам вяс ко ва га хлоп ца.

На ра дзiў ся бу ду чы ха рэо граф у Ка мя нец кiм 
ра ё не ў апош нi ва ен ны год. Баць ка за гi нуў пе рад 
са мым кан цом вай ны. Яго пер шыя ўспа мi ны дзя цiн-
ства — веч ная ня ста ча ў сям'i (ма цi ж ад на ўзды-
ма ла дзя цей). Ма цi за ра бо тай све ту не ба чы ла, 
але як толь кi сва бод ная хвi лi на вы па да ла, лю бi ла 
спя ваць. Баць ка, па вод ле яе рас ка заў, быў пер шым 
тан цо рам у ся ле. I Мi ша з ма лых дзён цяг нуў ся да 
му зы кi, спе ваў. На вя чор кi да дзяў чат у iх вёс ку за-
хо дзi лi па гра нiч нi кi, по бач за ста ва раз мя шча ла ся. 
Яны i да лi на не ка то ры час гар мо нiк пад лет ку. Ён 
хут ка на ву чыў ся iг раць, i ўсе да лей шыя вя чор кi ад-
бы ва лi ся з удзе лам Мi ха i ла Цур ка на ва.

А га доў у 15 Мi ша пай шоў па свiць кал гас ных 
ка роў, бо трэ ба бы ло да па ма гаць ма цi. Заў сё-
ды быў вель мi ак тыў ным у спра вах сва ёй кам-
са моль скай ар га нi за цыi. А за пер шую па луч ку 
ку пiў улас ны гар мо нiк. Яго на ват для ра ён най 
га зе ты зды ма лi як пе ра да во га па сту ха, ак ты вiс-
та i му зы ку.

Вось та ды, каб ума ца ваць кал гас ную са ма-
дзей насць, яго на кi ра ва лi ў Мiнск на кур сы ха рэо-

гра фаў. Ма цi гор кi мi сля за мi пла ка ла, не ха це ла 
ад пус каць: дзi ця цi ўся го шас нац цаць га доў, як 
ён там жыць бу дзе, што ес цi, ды i до ма без яго 
рук упраў ляц ца цяж ка. Але хло пец вель мi ха цеў 
тан ца ваць, вель мi ха цеў ву чыц ца i ўга ва рыў ма цi. 
Каб пра кар мiц ца, пра ца ваў нач ным вар таў нi ком 
у ка вяр нi «Спа да рож нiк» на пло шчы Яку ба Ко ла-
са. На гэ тую пло шчу Мi ха iл Ва сiль е вiч за хо дзiць 
амаль кож ны раз, ка лi бы вае ў Мiн ску. Ка жа, ка-
вяр ня тая, па сут нас цi, ура та ва ла на ву чэн ца ад 
го ла ду. На ват ма цi ўмуд рыў ся не каль кi бо ха наў 
хле ба па слаць за час ву чо бы.

За год на кур сах ён на ву чыў ся мно га му: бы-
лi цу доў ныя пе да го гi з опер на га тэ ат ра, з дзяр-
жаў на га ан самб ля тан ца. А вяс ко выя i за вод скiя 
хлоп цы ву чы лi ся праг на, ста ра лi ся спа сцiг нуць 
сут насць ха рэа гра фii. За ня ткi пра хо дзi лi ў бу дын-
ку опер на га тэ ат ра. Там, як лi чыць Цур ка наў, ён 
атры маў асно ву ўся го, што ста ла змес там i сэн-
сам жыц ця.

Вяр нуў ся Мi ха iл у сваю вёс ку ўжо як спе цы-
я лiст, пры няў но вы клуб. Ар га нi за ваў са ма дзей-
насць, ез дзi лi з кан цэр та мi па ўсёй акру зе. Ад ной-
чы пад час вы ступ лен ня ў Брэс це яго за ўва жыў 
кi раў нiк ня даў на ство ра на га ў аб лас ным цэнт ры 
ан самб ля тан ца «Ра дасць». Ад ра зу пра па на ваў 
пе рай сцi ў свой ка лек тыў. Ды ў той час вы ехаць 
у го рад вяс ко ва му ча ла ве ку бы ло амаль не маг чы-
ма. Спат рэ бiў ся да звол аж кi раў нiц тва абл вы кан-
ка ма. Але «Ра дасць» шу ка ла та лен ты, i па трэб ная 
па пе ра ў ка лi до рах ула ды бы ла зда бы та.

У Брэс це ма ла до му тан цо ру знай шлi ра бо ту, 
да лi мес ца ў iн тэр на це. У пра слаў ле ным ка лек ты-
ве Мi ха iл Цур ка наў ад тан ца ваў 10 га доў. По тым 
ства рыў свой ка лек тыў — ан самбль пес нi i тан ца 
«Брас таў чан ка», якi па спя хо ва вы сту пае да гэ тай 
па ры. Не ўза ба ве яго зноў на кi ра ва лi на ву чо бу. 
На гэ ты раз кур сы бы лi ў Маск ве пры дзяр жаў-
ным iн сты ту це тэ ат раль на га мас тац тва. Пас ля 

за кан чэн ня ву чо бы па сту пi ла не каль кi пра па ноў. 
Ма ла ды ха рэо граф на ве даў Ба ра на вi чы, Сто лiн, 
яшчэ не каль кi га ра доў, але вы браў Пiнск. Ка жа, 
што прос та спа да баў ся го рад мност вам ста ра даў-
нiх бу дын каў, цi ка вай ар хi тэк ту рай. «Праз го рад 
ця чэ ма гут ная Пi на, а вар та вы ехаць за го рад 
увес ну — кру гом квiт не юць лу гi, зе ля не юць дуб-
ра вы... Як пра iх не спя ваць, не тан ца ваць пра 
iх?» — га во рыць ма эст ра.

Вось i тан цуе ён ра зам з ка ле га мi-ад на дум ца-
мi ледзь не ча ты ры дзя сят кi га доў пра лю бi мае 
Па лес се. З кан цэр та мi аб' ез дзi лi двац цаць кра iн 
све ту. На «Да жын ках», на роз ных знач ных рэс-
пуб лi кан скiх свя тах, прак тыч на на ўсiх аб лас ных 
фес ты ва лях на сцэ ну вы хо дзяць «Па лес кiя зо ры». 
Ну а ў Пiн ску нi вод нае свя та без iх прос та не ўя-
вiш, бо «Зо ры» тут ве да юць, лю бяць, ча ка юць ад 
iх но вых на быт каў.

Мяр ку ю чы па ад зна ках i ўзна га ро дах, ка лек-
тыў зна хо дзiц ца ў доб рай твор чай фор ме. Хор-
май стар Ва сiль Ка ва лiк мае шмат за ду мак i пла-
наў. Сам кi раў нiк га во рыць, што мно гае яшчэ не 
зроб ле на. Трэ ба па спець уз няць не адзiн пласт 
на род най куль ту ры, па куль жы вуць яго нось бi ты. 
Гэ та зна чыць, за пi саць, апра ца ваць i вы даць га-
то вы пра дукт у вы гля дзе но вых пе сень i тан цаў у 
вы ка нан нi «Па лес кiх зор».

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Ка лi ма тэ ры ял быў пад рых та ва ны да дру-
ку, ста ла вя до ма, што ра шэн нем се сii Пiн-
ска га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Мi ха i лу 
Ва сiль е вi чу ЦУР КА НА ВУ пры свое на зван не 
«Га на ро вы гра ма дзя нiн Пiн ска». Вiн шу ем!

Кі раў нік ан самб ля «Па лес кія зо ры» Мі ха іл ЦУР КА НАЎ.Кі раў нік ан самб ля «Па лес кія зо ры» Мі ха іл ЦУР КА НАЎ.

Вы ступ лен не «Па лес кіх зор».

СТА РА ДАЎ НІ 
ГА ДЗІН НІК 
ВЕР НЕЦ ЦА 

НА БУ ДЫ НАК 
БЫ ЛО ГА 

ЕЗУ ІЦ КА ГА 
КА ЛЕ ГІ У МА

Га лоў ны га рад скі га дзін нік 
на бу дын ку бы ло га езу іц ка-
га ка ле гі у ма ў Пін ску заў сё-
ды па каз ваў дак лад ны час. 
Але за сто га доў ра бо ты 
асоб ныя част кі ме ха ніз ма 
зна сі лі ся, і га дзін ні ку спат-
рэ бі ла ся рэ стаў ра цыя. Яго 
зня лі са сця ны ця пе раш ня га 
Му зея Бе ла рус ка га Па лес-
ся і ад пра ві лі ў Мін ск на 
ра монт. Мяр ку ец ца, што 
ста ліч ная фір ма не толь кі 
па пра віць ме ха нізм, але і 
цал кам аб но віць цы ферб-
лат.
Та кім чы нам, у Дзень го ра-
да, ка лі га ра джа не збя руц ца 
на га лоў най пло шчы, час 
свят ка ван ня па ка жа ста ры 
но вы га дзін нік, да яко га пін-
чу кі, не су мнен на, пры вык лі 
за сто га доў. На яго ад ва рот-
ным ба ку знай шлі кляй мо з 
ад зна кай «1913 год».

Яна СВЕ ТА ВА.

«ЯК НЕ ТАН ЦА ВАЦЬ 
ПРА ПА ЛЕС СЕ?!»
Кi раў нiк ан самб ля «Па лес кiя зо ры» Мi ха iл Цур ка наў ад зна чае паў ве ка вы юбi лей на сцэ не

«Ча му ж нам 
не пець...»

— За два з па ло вай апош нiя 
га ды ка лек тыў па вя лi чыў ся ўдвая, 
i ця пер у iм 856 ча ла век. Аб' ёмы 
ж вы твор час цi за гэ ты час вы рас-
лi ў 16 (!), а ся рэд няя за ра бот ная 
пла та — у пяць (!) ра зоў. Прад-
пры ем ства, як вi даць, ды на мiч на 
раз вi ва ец ца, i перс пек ты ва ў яго 
ёсць. Ра дуе тое, што ка лек тыў 
па ма ла дзеў. Ка лi ра ней ся рэд нi 
ўзрост пер са на лу быў 49, дык ця-
пер — 41 год. Не, не за кошт та-
го, што пен сi я не ры па зваль ня лi ся 
(на ад ва рот, мы про сiм за ла ты наш 
фонд за стац ца пра ца ваць, каб яны 
пе ра да ва лi свой во пыт i прак тыч-
ныя ве ды на вiч кам, пад рых та ва-
лi да стой ную зме ну), а дзя ку ю чы 
пры то ку ма ла дых кад раў, ся род 
якiх вы пуск нi кi Бе ла рус ка га на цы-
я наль на га тэх нiч на га, Го мель ска га 
тэх нiч на га iмя Су хо га, Бе ла рус ка-
ра сiй ска га (г. Ма гi лёў) i Па лес ка га 
(г. Пiнск) унi вер сi тэ таў.

Па ва чах ба чу, што вы хо ча це 
за даць мне на ступ нае пы тан не: 
ад куль у ка лек ты ву з'я вi лi ся сi лы, 
каб зра бiць та кi ска чок? — пра-
цяг ваў да лей Ва сiль Анд рэ е вiч. 
— Ад ка жу ад ра зу. Па-пер шае, 
у жнiў нi 2011 го да мы ўвай шлi ў 
склад вы твор ча га аб' яд нан ня, вя-
до ма га ўсiм «Бе лА За», а за тым i ў 
хол дын га вую кам па нiю i ад чу лi яго 
важ кую ўсе ба ко вую да па мо гу. Па-
дру гое, ра шу ча змя нi лi па ды хо ды 
да пра цы.

Што бы ло, 
тое сплы ло

— А якiя па зi цыi зай ма ла 
прад пры ем ства ра ней?

— Вой, i не пы тай це ся на ват. 
Ка лi ў чэр ве нi та го ж са ма га го-
да я пры няў за вод i ў пер шы ж 
дзень сва ёй ра бо ты ра нi цай ста яў 
ка ля пра хад ной, то па чуў на свой 
ад рас з'ед лi выя рэп лi кi асоб ных 
ра бо чых: но вы ды рэк тар чык, чар-
го вы. Крыўд на бы ло мне: не ды-
рэк тар, а ды рэк тар чык. Ды ў чым 
па пра кнеш лю дзей, ка лi за апош-
нiя 15-20 га доў змя нi ла ся сем кi-
раў нi коў за во да. А я быў вось мы 
ўжо. Атрым лi ваю пош ту. Ледзь не 
кож ны дзень — су до выя iс кi. 115 iх 
бы ло за год. Больш як на 14 мiль-
яр даў руб лёў, ды за па зы ча насць 
яшчэ ў бюд жэт. Вось та кая сi ту-
а цыя бы ла.

— Пра бач це, Ва сiль Анд рэ е-
вiч, цi не па ся лi ла ся та ды ў ва шай 

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Кав лiц маш»: 

НА СТРОЙ — СО НЕЧ НЫНА СТРОЙ — СО НЕЧ НЫ

АНД РЫ Е ВIЧ На тал ля Ва сiль еў на — вя ду чы iн жы нер-
тэх но лаг упраў лен ня га лоў на га тэх но ла га
БА ГУ ЛЕЎ СКАЯ Тац ця на Аляк санд раў на — iн жы нер-тэх-
но лаг дру гой ка тэ го рыi ўпраў лен ня га лоў на га тэх но ла га
ВА СЮ КО ВIЧ Вя ча слаў Сця па на вiч — на чаль нiк бю ро 
ад дзе ла га лоў на га кан струк та ра
ВОЎК Мi ка лай Сця па на вiч — сле сар-ра монт нiк (бры-
га дзiр) ра монт на-бу даў нi ча га цэ ха
ВА РАН КО Ана толь Ры го ра вiч — ма ляр (бры га дзiр) 
ра монт на-бу даў нi ча га цэ ха
ГРУ ДА ВIК Аляк сандр Ра ма на вiч — на чаль нiк ла ба-
ра то рыi лiч ба ва-пра грам на га кi ра ван ня
ЛЯ СЮК Мак сiм Сяр ге е вiч — iн жы нер-тэх но лаг упраў-
лен ня га лоў на га тэх но ла га
МА РЫН ЧЫК Iван Iва на вiч — сле сар кант роль на-вы-

мя раль ных пры бо раў i аў та ма ты кi ад дзе ла га лоў на га 
энер ге ты ка
ПРА КОП ЧЫК Вiк тар Ге ор гi е вiч — на мес нiк га лоў на га 
кан струк та ра прад пры ем ства
РА СО ХА Аляк сандр Аляк санд ра вiч — на чаль нiк збо-
рач на га цэ ха
СI ЛIЧ Ула дзi мiр Ула дзi мi ра вiч — звар шчык за га тоў-
ча-зва рач на га цэ ха
СТА РАС ЦЕН КА Мi ха iл Аляк санд ра вiч — iн жы нер-
кан струк тар дру гой ка тэ го рыi ад дзе ла га лоў на га кан-
струк та ра
ТА РАНЬ КО Ва ле рый Мi ка ла е вiч — фрэ зе роў шчык 
ме ха нiч на га цэ ха
ТА РА СЕ ВIЧ Ала Iва наў на — вя ду чы кан струк тар ад-
дзе ла га лоў на га кан струк та ра

На гэ тае прад пры ем ства, пры зна ем ся 
шчы ра, звяз доў цы на вед ва лi ся ўжо 

даў но. На рэш це — са бра лi ся. I пры еха лi ў та-
кi ве рас нёў скi дзень, ка лi амаль пас ля цэ ла га 
тыд ня аб лож ных шэ рых хмар, з якiх то луп-
ца ваў, то дроб на се яў ся дождж, вы гля ну ла 
сон ца, па сы ла ю чы на аб ша ры за ла тыя свае 
пром нi, ад ча го i свят ле ла на ду шы.

— З со ней кам, якое пры вез лi да вас, з со-
неч ным на стро ем, — усмiх ну лi ся мы ды рэк-
та ру за во да Ва сi лю Анд рэ е вi чу Чэ ку ла е ву.

Той, па дзя ка ваў шы, усмiх нуў ся ў ад каз на 
на ша вiн ша ван не, i пра мо вiў:

— Ня гле дзя чы на пра цяг лую пры род ную 
не па гадзь, на строй у нас са праў ды доб ры. 
Мож на на ват сцвяр джаць: со неч ны. Бо — 
ста ра ем ся.

I па чаў на зы ваць кан крэт ныя лiч бы i фак-
ты. Вось асноў ныя з iх.

Кож ны «кав лiц ма ша вец» уно сiць 
свой па сiль ны ўклад у па спя-
хо вую ра бо ту прад пры ем ства, 
пад крэс лi ва юць яго кi раў нi кi. 
Кож ны ста ра ец ца, ад ным сло-
вам. Пе ра лi чыць усiх пе ра да вi-
коў вы твор час цi ў га зет най пуб-
лi ка цыi з-за не вя лi кiх па ме раў 
яе прос та не маг чы ма. Та му, вы-
каз ва ю чы iм шчы рую па дзя ку за 
iх нюю руп насць, ста ран не, бы ло 
вы ра ша на змяс цiць на ста рон-
ках га зе ты спiс тых пра цаў нi коў, 
якiя ўно сяць у раз вiц цё за во да 
асаб лi ва вя лi кi ўклад. Вось яны, 
пра ва флан го выя спа бор нiц тва:П
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Хто ёсць хто
Пра дук цыя «Кав лiц ма ша» — гэ та ка валь-

ска-прэ са вае i лi цей нае аб ста ля ван не, якое 
па стаў ля ец ца не толь кi на прад пры ем ствы 
рэс пуб лi кi, але i мно гiм суб' ек там гас па-
да ран ня кра iн СНД. Пра цуе яно так са ма ў 
кра i нах Пры бал ты кi, Iн дыi, Паўд нё вай Ка рэi, 
Кiп ра, Фран цыi, Кi тая i г.д. ААТ вы раб ляе 
так са ма сель ска гас па дар чую тэх нi ку i та ва-
ры шы ро ка га ўжыт ку, аказ ва е вы твор чыя 
па слу гi.

Агуль ная пло шча тэ ры то рыi за во да — 
30,5 гек та ра, 86 ты сяч квад рат ных мет раў 
вы твор чых пло шчаў, да 585 адзi нак ме та-
ла рэ жна га аб ста ля ван ня, якое за бяс печ вае 
вы ка нан не та кар ных, рас точ ных, фрэ зер-
ных i зу ба фрэ зер ных даў бёж ных ад раз ных 
i за точ ных ра бот. Ма юц ца так са ма галь ва-
нiч ная, iн стру мен таль ная, элект ра тэх нiч ная 
вы твор час цi i вы твор часць па пра мыс ло вай 
апра цоў цы гу мы i пласт мас.

га ла ве дум ка: во ўля паў ся...
— Ста ра ўся не да пус каць яе, бо 

ве даў, на што зга дзiў ся. Упэў не-
насць бы ла: вы кру цiм ся, вы ле зем 
з даў га вой ямы.

— На спон сар скую да па мо гу 
хол дын га, вi даць, спа дзя ва лi ся?

— Не толь кi на яе, а i на са ма-
ад да ную пра цу ка лек ты ву.

— Ка лi лас ка, пра гэ та больш 
пад ра бяз на.

— Пер шы год быў вель мi цяж-
кi, i без да па мо гi хол-
дын га, дзе гэ та доб ра 
ра зу ме лi, на ла дзiць 
вы твор часць як след 
прак тыч на бы ло не-
маг чы ма. Прад пры-
ем ства на ве даў ге-
не раль ны ды рэк тар 
Бе лА За, ён жа i кi-
раў нiк хол дын га Пётр 
Аляк санд ра вiч Па-
рхом чык, у нас вы са-
дзiў ся «дэ сант» з яго 
на мес нi каў, кi раў нi коў 
служ баў ра монт най, 
энер ге тыч най, фi нан-
са вай, эка на мiч най i 
са цы яль най. Бы ла ў 
вы нi ку дэ та лё ва пра-
ана лi за ва на сi ту а цыя 
i пры ня та гiс та рыч нае 
для нас ра шэн не: вы-
дзе лiць у якас цi спон-
сар скай да па мо гi для 
на ладж ван ня нар маль-
най ра бо ты, па шы рэн-
ня вы твор час цi ка ля 
14 мiль яр даў руб лёў. 
Яны бы лi ўкла дзе ны ў 

ма дэр нi за цыю аб ста ля ван ня, ка пi-
таль ныя ра мон ты, аў та ма ты за цыю 
цэ хаў i г. д.

Пры ем ныя зме ны ад бы лi ся як 
на вы твор чых пра цэ сах, так i ў 
куль ту ры вы твор час цi. З га лаў но га 
прад пры ем ства нам быў поў нас цю 
пе ра да дзе ны вы пуск так зва най 
лi нii цы лiнд раў, вель мi ад каз ных i 
скла да ных вуз лоў i дэ та ляў для вя-
лi ка груз ных кар' ер ных са ма зва лаў. 
З гэ тым за дан нем мы спра вi лi ся за 

год, i не ўза ба ве (у сё лет нiм снеж нi) 
за кон чым апош нiя тэх на ла гiч ныя 
апе ра цыi i ўка ра нен не яе.

За бя га ю чы на пе рад, ска жу, 
што мы па ста ян на на рошч ва ем 
аб' ёмы вы твор час цi за кошт вы-
пус ка вуз лоў i дэ та ляў для па трэб 
ААТ «Бе лАЗ» — кi ру ю чай кам па нii 
хол дын га «Бе лАЗ-Хол дынг». Мы 
ўжо асво i лi вы пуск 25 най мен няў 
iх для кар' ер ных са ма зва лаў гру-
за па ды маль нас цю 130-360 тон, 
17 най мен няў дэ та ляў (ме ха нiч ная 
апра цоў ка ад лi вак i па ко вак) i 18 
— най мен няў вуз лоў i дэ та ляў на 
цы лiнд ры пад ве сак для кар' ер ных 
са ма зва лаў гру за па ды маль нас цю 
30-45 тон. Па бе ла за ўскай тэ ма-
ты цы за два га ды мы асво i лi ўжо 
94 па зi цыi.

А ў перс пек ты ве на на шым 
за вод зе пла ну ец ца ар га нi за ваць 
вы твор часць каль ца вых за га то вак 
для ўка за ных ма шын гру за па ды-
маль нас цю 130-450 тон. Рэа лi за-
цыя пра ек та на ме ча на на 2014-
2015 га ды.

— Вер нем ся, Ва сiль Анд рэ-
е вiч, да та го пер ша га цяж ка га 
го да...

— Пер ша чар го вай за да чай кi-
раў нiц тва бы ло на даць пер са на лу 
ўпэў не насць у тым, што мы ўсё 
змо жам, што нам па сi лах мно гае. 
Гэ та зна чыць — па ве рыць у ся бе. 
Кож ную на ра ду роз на га ўзроў ню 
— i вя лi кую, i ма лую — я за вяр шаў 
ме на вi та гэ тым. Тое ж са мае i ў 
цэ хах з людзь мi ка заў, рас каз ваў 
iм, на якiм эта пе мы зна хо дзiм ся, 
ку ды ру ха ем ся, якiя ў нас не да хо-
пы, якiя перс пек ты вы. Тое ж са мае 
ра бi лi i iн шыя кi раў нi кi струк тур ных 
пад раз дзя лен няў.

На ўсiх на прам ках узмац нi лi 
дыс цып лi ну, тэх на ла гiч ную i пра-
цоў ную. Моц на ўзя лi ся за па ру-
шаль нi каў i ама та раў ал ка го лю, 
за дзей нi ча лi i iн шыя за ха ды. У вы-
нi ку спра вы па ча лi на ладж вац ца.

Ды рэк тар ААТ «Кав ліц маш» ЧЭ КУ ЛА ЕЎ Ва сіль Анд рэ е віч.

Сяр гей ХМА РУК і Вік тар ВЕ РЫЧ (зле ва на пра ва) 
пра цу юць у збо рач ным цэ ху. На фо та — аб руб ныя прэ сы, 

якія з'яў ля юц ца па-свой му ўні каль ны мі, 
бо ў Бе ла ру сі іх вы раб ля юць толь кі на «Кав ліц ма шы».

То кар-рас точ нік 
Ва ле рый АР ЦЮК зай ма ец ца 

апра цоў кай дэ та ляў для Бе лА За.

Учас так па вы ра бе цы лінд раў 
пад ве сак кар' ер ных са ма зва лаў.

Сло ва пра ды рэк та ра
Ва сiль Анд рэ е вiч Чэ ку ла еў — ура джэ нец Кi раў ска га ра ё на Ма гi лёў-

скай воб лас цi. Пер шую вы шэй шую аду ка цыю атры маў у Ма гi лёў скiм 
ма шы на бу даў нi чым iн сты ту це па спе цы яль нас цi «тэх на ло гiя ма шы на-
бу да ван ня, ме та ла рэ жу чыя стан кi i iн стру мен ты». За пля чы ма яшчэ 
Ака дэ мiя кi ра ван ня пры Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
(эка на мiст-ме не джар па спе цы яль нас цi «кi ра ван не i эка но мi ка на прад-
пры ем стве») i Ба ра на вiц кi ўнi вер сi тэт (юры дыч нае ад дзя лен не).

Пра цоў ная бiя гра фiя яго па ча ла ся на ад ным з прад пры ем стваў ва ен-
на га про фi лю ў Ле нiн гра дзе. За тым бы ла ра бо та на за вод зе iмя Ва вi ла ва 
ў Мiн ску, «Зе нi це» (Вi лей скi ра ён). У 32-га до вым уз рос це ўзна ча лiў Пiн скi 
эк ска ва тар на-ра монт ны за вод, дзе рас крыў ся яго та лент кi раў нi ка. На 
па са дзе ды рэк та ра ён пра ца ваў 21 год i вы веў прад пры ем ства ў лi да ры. 
У 2005 го дзе Чэ ку ла е ву бы ло пры свое на зван не «Ча ла век го да».

Ка лi па ча лi ся праб ле мы са зда роў ем, па пра сiў ся на больш лёг кую 

ра бо ту i стаў ды рэк та рам Пiн ска га мiж ра ён на га ву чэб на-пад рых тоў ча га 
кам бi на та. А праз ча ты ры га ды не вы тры маў пра цы не па сва iм про фi лi i 
па тэ ле фа на ваў у кад ра вае ўпраў лен не вы твор ча га аб' яд нан ня «Бе лАЗ», 
ка лi ўба чыў у мяс цо вай га зе це аб' яву аб тым, што пра во дзiц ца кон курс 
на за мя шчэн не ва кан сii ды рэк та ра ААТ «Кав лiц маш». Больш як з дзе ся-
цi прэ тэн дэн таў на яе ге не раль ны ды рэк тар Бе лА За Пётр Аляк санд ра вiч 
Па рхом чык вы браў 57- га до ва га Ва сi ля Анд рэ е вi ча Чэ ку ла е ва. Яму ж 
на пры кан цы на шай гу тар кi мы за да лi «пра ва ка цый нае пы тан не»:

— Нам да вя ло ся чуць вод гу кi ра бот нi каў прад пры ем ства пра 
вас як пра ча ла ве ка i кi раў нi ка. Ве да е це, якiя яны?

— Цi ка ва, цi ка ва, i якiя ж?
— Лю дзi пры сво i лi вам ты тул: НАШ ды рэк тар. Пад крэс лiм: не 

прос та ды рэк тар, а НАШ.
Ва сiль Анд рэ е вiч шы ро ка ўсмiх нуў ся:
— Дзя куй Бо гу, што не ды рэк тар чык. Ра ды , што я — не апош няя 

скрып ка ў ар кест ры...

Сло ва пра ка ман ду
— Не абы шло ся, на пэў на, i без та го, каб 

па мя няць ка манд ны склад прад пры ем ства?
Пры зна ю ся, што мне ра i лi гэ та ў вы шэй шых 

ар га нi за цы ях, але я не зга дзiў ся, бо ве даў: но-
вым спе цы я лiс там спат рэ бiц ца мi нi мум год, каб 
дэ та лё ва ўвай сцi ў курс спраў. А час не ста iць на 
мес цы. Та му па тра ба ваў ад кад раў: пра ца ваць са-
ма ад да на, iнакш вы му ша ны бу ду па чаць ра шу чае 
аб наў лен не. Лю дзi вы бра лi пер шы ва ры янт.

— Ня ўжо нi ко га не зволь нi лi?
— Вя до ма, не абы шло ся без пэў ных пе ра-

ста но вак, але ка манд ны склад у аб са лют най 
боль шас цi за стаў ся. Га лоў най ма ёй пад трым-
кай бы лi ў той час i за ста лi ся га лоў ны тэх но лаг 
Ула дзi мiр Яго ра вiч Бы каў, га лоў ны бух гал тар 
Але на Яў ге наў на Мар чук, на чаль нiк фi нан са-
ва га ад дзе ла Ак са на Сця па наў на На ры вон чык, 

на чаль нiк пла на ва-эка на мiч на га ад дзе ла Але-
на Мi ка ла еў на Куд ла се вiч, на чаль нiк ад дзе ла 
мар ке тын гу Ры гор Ва лян цi на вiч Шпi таль нi каў. 
Свой уклад у ра бо ту прад пры ем ства ўно сiць i 
юры дыч ная служ ба ў асо бе На тал лi Вiк та раў-
ны Гар дзяй чук i юрыс та Яў ге на Хвя до са вi ча 
Не ўда ха. А вось га лоў ных iн жы не раў спа чат ку 
ад на го, по тым дру го га да вя ло ся за мя нiць. Ця-
пер у нас ва кан сiя на гэ ту па са ду.

Мож на мно гае рас каз ваць аб тым, якiм 
чы нам за вод, што быў на не бяс печ най мя-
жы банк руц тва, па сту по ва ста на вiў ся на но гi. 
Сён ня мы пра цу ем з пры быт ка мi, су ма якiх 
за сё лет няе пер шае паў год дзе пе ра вы сi ла 
4 мiль яр ды руб лёў, ад на вi лi ра бо ту ста ло вай, 
якая не пра ца ва ла з 2008 го да. За тра ты на 
ма дэр нi за цыю яе, ра монт, асна шчэн не но вым 
аб ста ля ван нем скла лi 2,3 мiль яр да руб лёў. У 
ста ло вай дзве абе дзен ныя за лы, ад на з якiх 

бу дзе ды е тыч най. У ёй уста ля ва на аў та ма ты-
за ва ная сiс тэ ма без на яў ных раз лi каў за хар-
ча ван не (апла та па пра пус ках на да ве дзе ную 
су му). Кошт абе ду — ка ля 20 ты сяч руб лёў. 
Лю дзi за да во ле ны яе ра бо тай.

У нас доб рыя бы та выя ўмо вы для пер са-
на лу, на леж ны са цы яль ны па кет. На тэ ры то-
рыi за во да ёсць спар тыў ны комп лекс з за лай 
для гуль нi ў ва лей бол, мi нi-фут бол, на столь ны 
тэ нiс. Пра цу юць сек цыi па цяж кай ат ле ты цы, 
пла ван нi. Дзей нi чае шах мат на-ша шач ны клуб. 
Два ра зы на ты дзень ра бот нi цы пас ля пра цы з 
за да валь нен нем на вед ва юць гру пу зда роўя.

На прад пры ем стве ўтво ра ны ра да па спра-
вах мо ла дзi, дзей нi ча юць пяр вiч ныя ар га нi за-
цыi ГА «БРСМ», Рэс пуб лi кан ска га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе лая Русь». Доб рыя ад но сi ны i 
ўза е ма ра зу мен не па мно гiх пы тан нях скла лi ся 
з пра фка мам.

На гэ тым участ ку 
вы раб ля юц ца дэ та лі 

для Баб руй ска га за во да 
трак тар ных вы ра баў 

і агрэ га таў. 
На фо та то кар-рас точ нік 

Аляк сандр ЗУ ЕЎ.

Матэрыял падрыхтавалі Віктар БОЙКА, Алена ДАЎЖАНОК. 
Фота Надзеі БУЖАН.


